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                      KONKURSA NOLIKUMS. 

Konkursa mērķi: 

1) Radīt iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par ļaudīm, kuri ar savu darbu, 

vārdu vai dzīvesveidu ikdienā spodrina  Sēlijas Vēsturisko  zemi; 
2) Radīt iespēju pamanīt sudraba mirdzumu ierastās  lietās un mazās vietās, kā 

arī  teikt labos vārdus par saviem līdzcilvēkiem.  
 

Konkursa organizatori: 

 

Biedrība „Ūdenszīmes” un Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas”. 
 

Konkursa patroni:  

 

Sēlijas Sudraba etaloni darbos, vārdos un pieredzē - Skaidrīte Medvecka un Jānis 
Subatiņš. 
 

Konkursa aprakstu varoņi:  
Tas, vai spējam novērtēt smalkos sudraba graudus, sakopot tos, un izliet karoti, 

saktu vai lodi, ir atkarīgs no mums pašiem. No cilvēkiem, kuri dara. No cilvēkiem, kuri 
redz. Esam redzoši, un rakstām:   

- Par pozitīvi domājošiem, radošiem cilvēkiem, kuru dzīvošana 
padara labāku to vietu, kur viņi atrodas; 

- Par cilvēkiem, kuru veikums ceļ Sēlijas slavu Latvijas vai 
Eiropas mērogā;  

- Par cilvēkiem, kuri veido un apvieno savu kopienu, iedvesmo un 
atbalsta pārējos;  

- Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi vada savu 
uzņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un 
atbalsta tos materiāli.  

- Par lauku cilvēkiem, kuriem ir īpašas aizraušanās, piemēram, ir 
tuvu un tālu slaveni ar savām smeķīgajām tortēm, nodarbojas ar 
peldēšanu ziemā vai veido skaistas sedziņas bērniem no 
pašaudzēto aitu vilnas.  

Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 3-5 gadu laikā.  

 

Konkursa rakstītāji:  

 Aprakstus var iesniegt jebkurš Sēlijas vēsturiskās zemes iedzīvotājs, organizācija, 
iestāde vai uzņēmums.  
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Darbu saturs, apjoms, noformējums: 

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu  Sēlijas Vēsturiskās zemes teritorijā dzīvojošu  
cilvēku, kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba 
pienākumos, vai arī kuram ir īpašas prasmes, un veido par viņu literāru jaunrades 
darbu brīvā formā (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu, poēmu, lugu, utt.). 

Aprakstā  jāsniedz konkrēta informācija par raksta varoni: vārds, uzvārds, dzīves 
vieta, sasniegumi, dzīves gudrība, brīvā laika nodarbošanās, kā arī cita informācija, ko 
rakstītājs uzskata par svarīgu.  

Noteikti norādāms, kādēļ šim cilvēkam atbilst tituls „Sēlijas sudrabs”.   

Rakstītājam  jāattēlo, kas vislabāk raksturo šī varoņa nozīmību sava pagasta vai 

Sēlijas dzīvē. Var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta 
varoni. Vēlams norādīt, kas, kad un kādā situācijā to teicis.  

Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām (aprakstot, kas fotogrāfijā 
redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, uzvārdi, kur redzams apraksta varonis, 
fotogrāfijas autors). 

Apraksts veidojams datorrakstā, un iesniedzams elektroniski. Aprakstam  nevajadzētu 
pārsniegt 2 -3 lappušu apjomu. Ja raksta autoram nav pieejams dators, var iesniegt 

arī ar roku rakstītu darbu. 

Norādīt: 

- darba iesūtītāja adresi un kontakttelefonu un e-pasta adresi; 

- apraksta varoņa adresi, kontakttelefonu un e-pasta adresi. 

-  

Iesniegšanas laiks:  

Darbi iesniedzami līdz 2022.gada 30. septembrim. 

Kam iesniegt: 

 Santai Šmitei 

  e-pasta adrese: santai.smitei@gmail.com  

  Pasta adrese: Augšzemes iela 8-3, Aknīste, Jēkabpils novads, LV -5208 

Darbus vērtēs:  

 Biedrības” Ūdenszīmes” un  kopienu sadarbības tīkla „Sēlijas salas” izveidota 

komisija, atbilstoši   izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. 

Apbalvošana:  

  Konkursa apbalvošanas ceremonija norisināsies Sēlijas NVO foruma ietvaros  
2022.gada oktobra otrajā pusē Viesītes kultūras pilī. Gan darbu autori, gan aprakstu 
varoņi saņems ielūgumus uz šo pasākumu.   
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Aprakstu varoņiem tiks pasniegtas trīs galvenās balvas – oriģināla dizaina 
juvelierizstrādājumi, kas atspoguļo konkursa mērķi un ir raksturīgi Sēlijas 
Vēsturiskajai zemei. 

Visi darbu autori un aprakstu varoņi saņems piemiņas balvas – oriģināla dizaina 
suvenīrus, kas atspoguļo konkursa mērķi un ir raksturīgi Sēlijas Vēsturiskajai zemei.  


